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Minnesanteckningar

1. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar för möte 2019-10-15 och 2019-10-22 läggs till
handlingarna.
Sune informerar att han fått klartecken från kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson, att beredningen kan hålla en presentation
eller debatt kring förslaget på reviderad arbetsmarknadsstrategi i
kommunfullmäktige i början av nästa år.
Gällande lämplig giltighetstid för den reviderade arbetsmarknadsstrategi har Sune fått svaret att perioden 2020 – 2022 är lämplig.
Kommunstyrelsen kommer att träffa representanter från Arbetsförmedlingen 9 december kl 13.00. Koordinatorerna undersöker möjligheten för lärandeberedningen att träffa representanterna direkt efter
KS-mötet.
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2. Avstämning och uppdatering av tidsplanen
Justering av tidplanen gällande remiss, granskning och kapitelöversyn.
3. Besök av Henrik Brolinson, utvecklingsledare för
TSI, Tidiga Samordnade Insatser (skola, socialtjänst
och regionen)
Henrik presenterade med hjälp av en powerpointpresentation, se separat dokument.
Kompletterande anteckningar:
Föräldrautbildning utifrån förhållningssättet ICDP har hållits och två
nya grupper kommer att startas i vår.
Utifrån Om mig-enkäten som görs i årskurs 8 och 2 på gymnasiet
varje höst, och annat aktuellt underlag, har ett material för hälsoutbildning till dessa åldersgrupper satts ihop. Lektioner (två per klass)
kommer att hållas med högstadieskolorna under pågående läsår. Parallellt kommer Ungdomshälsan arbeta med ungdomar utifrån metoden ACT, där det övergripande målet är att minska stress och främja
hälsa.
Inom TSI använder de ofta begreppet samhandla för att betona att de
ska agera tillsammans.
4. Fortsatt revidering av arbetsmarknadsstrategin
Fortsatt diskussion kring arbetsmarknadsstrategin, anteckningar finns
i separat arbetsdokument.
Planen framåt:
Sune och koordinatorerna tar fram ett förslag på strategi utifrån det
material som finns och de diskussioner som förts. Eventuella förslag
från beredningsdeltagarna mailas till Marie. Vid nästa inplanerat
möte, tisdag 26 november klockan 13 – 17, arbetar beredningen med
framtaget förslag. Förslaget skickas till beredningen fredag 22 november.
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5. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Lärandeberedningen

Marie Lundström
Utvecklingsstrateg social omsorg

